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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Artigo 198 da Constituição Federal de 
1988, as ações e os serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único organizado de acordo com diretrizes. Uma 
dessas diretrizes é 

(A) a resolutividade.

(B) o atendimento integral.

(C) a intersetorialidade.

(D) a igualdade.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

J. é conselheiro de saúde e participa das deliberações so-
bre as políticas públicas para a saúde em seu município. A 
atuação de J. obedece a qual princípio do Sistema Único 
de Saúde (SUS)?

(A) Universalidade.

(B) Equidade.

(C) Participação da comunidade.

(D) Descentralização.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei n. 8.142, de 28 dezembro de 1990, a 
Conferência de Saúde deve reunir-se a cada quatro anos 
com a representação dos vários segmentos sociais. O ob-
jetivo da realização da Conferência de Saúde é 

(A) fiscalizar as ações e os serviços de assistência à saú-
de no âmbito do SUS. 

(B) promover  o  pleno  exercício  das  responsabilidades 
das secretarias de saúde.

(C) propor as diretrizes para a formulação da política de 
saúde nos níveis correspondentes.

(D) formular políticas públicas intersetoriais e de saúde 
no âmbito do SUS.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Artigo 24 da Lei n. 8.080, de 19 setembro de 1990, men-
ciona “Quando as suas disponibilidades forem insuficien-
tes para garantir a cobertura assistencial à população de 
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) 
poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa pri-
vada”. Têm preferência para participar do Sistema Único 
de Saúde (SUS) as entidades

(A) multinacionais.

(B) comerciais.

(C) assistenciais com fins lucrativos.

(D) filantrópicas.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São iniciativas que antecederam a implantação do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) no Brasil:

(A) o Instituto Nacional de Assistência Médica de Previ-
dência Social (INAMPS) e a Norma Operacional Bási-
ca (NOB).

(B) as Ações Integradas de Saúde (AIS) e os Sistemas 
Unificados e Descentralizados de Saúde  (SUDS).

(C) o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e a 
Estratégia Saúde da Família  (ESF).

(D) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CO-
NASS) e o Pacto pela Saúde.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Constitui um direito do trabalhador acidentado:

(A) receber da empresa o salário  correspondente a 30 
dias de trabalho.

(B) ter fundo de garantia referente à metade do seu salá-
rio, depositado mensalmente pela empresa.

(C) ter garantia de seu posto na empresa, durante seis 
meses após o acidente.

(D) receber todo atendimento necessário do SUS (Siste-
ma Único de Saúde).

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São ações específicas da Política Nacional de Promoção 
da Saúde:

(A) alimentação saudável e acompanhamento da saúde 
bucal de crianças.

(B) redução da morbimortalidade em decorrência do uso 
abusivo de álcool e outras drogas e orientação sobre 
programas sociais.

(C) redução da morbimortalidade por acidentes de trânsi-
to e prevenção da violência e estímulo à cultura de 
paz.

(D) prática corporal/atividade física e implementação de 
visitas domiciliares. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os sistemas de informação que compõem o Sistema Naci-
onal de Vigilância Ambiental em Saúde (SINVAS) agregam 
dados sobre fatores biológicos, contaminantes ambientais, 
qualidade do ar, água e solo, desastres naturais e 

(A) acidentes com produtos perigosos.

(B) qualidade e higiene dos alimentos.

(C) resíduos de agrotóxicos e saneantes.

(D) descarte de resíduos hospitalares.
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▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A fiscalização  de  medicamentos,  alimentos  e  bebidas, 
equipamentos e materiais médicos, odontológicos e hospi-
talares,  hemoterápicos,  radioisótopos  e  radiofármacos  e 
produtos  obtidos  por  engenharia  genética  constitui  uma 
atribuição da 

(A) vigilância sanitária.

(B) vigilância ambiental.

(C) vigilância nutricional.

(D) vigilância epidemiológica.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crô-
nica,  que  apresenta  elevada  prevalência  na  população. 
Uma das medidas de vigilância da HAS é

(A) promover práticas saudáveis na comunidade.

(B) definir protocolos para atendimento do hipertenso.

(C) ampliar o acesso aos medicamentos.

(D) cadastrar o hipertenso no HiperDia.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme a Política Nacional de Atenção Básica, é uma 
atribuição comum a todos os membros da equipe de saú-
de da família:

(A) participar do processo de territorialização e mapea-
mento da área de atuação da equipe, por meio da 
identificação de grupos, famílias e indivíduos expos-
tos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho.

(B) acompanhar, por meio de visita domiciliar,  todas as 
famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, con-
forme prevê o plano de cuidados definido pelo gestor 
da unidade de saúde.

(C) realizar consultas clínicas e procedimentos na Unida-
de de Saúde da Família e, quando indicado ou ne-
cessário, no domicílio e/ou nos demais espaços co-
munitários (escolas, associações, etc).

(D) encaminhar, quando necessário, usuários a serviços 
de média e alta complexidade, respeitando os fluxos 
de referência e contrarreferência locais.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O modo de operar da Política Nacional de Humanização 
está centrado no trabalho em equipe, na construção coleti-
va e em colegiados, que garantem o compartilhamento do 
poder, da análise, da decisão e da avaliação. Essa carac-
terística  da Política  Nacional  de Humanização traduz-se 
em

(A) cooperação.

(B) cogestão.

(C) coordenação.

(D) coparticipação.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O indicador de saúde que estima o risco de morte de nas-
cidos vivos durante o seu primeiro ano de vida, em deter-
minada população é

(A) mortalidade perinatal.

(B) mortalidade neonatal.

(C) mortalidade pós-neonatal.

(D) mortalidade infantil.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As informações disponibilizadas pelo Sistema de Informa-
ção de Mortalidade (SIM) são oriundas das secretarias de 
saúde, que coletam as informações contidas 

(A) nas fichas de notificação compulsória.

(B) nas declarações de óbitos.

(C) nos prontuários médicos.

(D) nas autorizações de internação hospitalar.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São atividades de um sistema de investigação epidemioló-
gica:

(A) prevenir riscos à saúde e intervir em problemas sani-
tários.

(B) controlar os bens de consumo e a prestação de servi-
ços.

(C) coletar, analisar e interpretar dados sobre a saúde da 
população.

(D) recomendar intervenções e participar da distribuição 
de insumos.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O cimento de óxido de zinco e eugenol pode ser utilizado 
em cavidades de  cárie  como  tratamento  para  reduzir  a 
sensibilidade dolorosa a alimento frio ou quente. Nesta si-
tuação clínica, este cimento está sendo utilizado como

(A) proteção pulpar direta.

(B) agente cimentante.

(C) restauração temporária.

(D) restauração definitiva.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os profissionais de saúde da odontologia, objetivando pre-
venir a transmissão de doenças, podem lançar mão de es-
tratégias de imunização contra doenças de risco ocupacio-
nal. Dentre as doenças ocupacionais, é recomendado que 
estes profissionais sejam vacinados contra

(A) hepatite.

(B) sífilis.

(C) raiva.

(D) HIV.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A incorporação da Equipe de Saúde Bucal (ESB) na Estra-
tégia de Saúde da Família deu-se por meio de portaria do 
Ministério da Saúde. É de entendimento que a ESB pode 
ser do Tipo I ou do Tipo II. Qual a composição da equipe 
Tipo II?

(A) ASB, TSB e CD.

(B) ASB, TPD e CD.

(C) APD, TSB e CD.

(D) APD, TPD e CD.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O cirurgião-dentista que trata de crianças frequentemente 
se depara com uma situação clínica em que há busca dos 
pais pela extração de incisivos centrais ou laterais decí-
duos. Por ser um procedimento simples, é comum que o 
CD use o mesmo instrumental para descolar tecido gengi-
val e luxar o dente. Qual é este instrumento?

(A) Sonda periodontal.

(B) Cureta para dentina.

(C) Hollemback.

(D) Espátula n. 24.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma consulta inicial, o CD, após realização da anam-
nese, do exame físico e exame clínico, solicitou que o ASB 
preparasse os posicionadores radiográficos para a realiza-
ção de duas radiografias do tipo “Bite Wing”. O CD estava 
se referindo à radiografia do tipo

(A) panorâmica. 

(B) interproximal.

(C) periapical.

(D) oclusal.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A técnica de escovação ideal é aquela que permite uma 
completa remoção da placa dental no menor tempo possí-
vel, sem causar danos aos tecidos. A técnica na qual a ca-
beça da escova é posicionada em direção oblíqua, voltada 
para a região cervical e deslocada no sentido anteroposte-
rior, com movimentos curtos, é chamada de

(A) vertical. 

(B) Bass.

(C) Stillman.

(D) Stillman modificada.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os códigos de ética das profissões liberais, em geral, bus-
cam normatizar  suas  atividades  visando  à  harmonia  da 
classe, ao seu bom conceito e compromisso com a socie-
dade. No código de ética odontológica, em casos de julga-
mento de processo ético, qual seria uma possível penali-
dade imposta ao profissional inscrito?

(A) Expulsão por 30 dias.

(B) Suspensão confidencial.

(C) Cassação perpétua.

(D) Censura confidencial.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um material muito utilizado para moldagem inicial em paci-
entes desdentados totais é a godiva. A godiva deve ser 
plastificada

(A) em água gelada.

(B) em água à temperatura ambiente.

(C) em água quente.

(D) na lamparina, diretamente na chama.
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A prevalência de cárie e gengivite é maior nas áreas interpro-
ximais, onde a remoção de placa pela escova tradicional é 
ineficiente. Como estratégia auxiliar para o controle de placa 
nesta região pode-se recomendar ao paciente o uso de 

(A) saliva artificial.

(B) chiclete sem açúcar.

(C) escova com cerdas duras.

(D) fio ou fita dental.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos documentos mais  importantes da  promoção da 
saúde foi construído em 1986, no Canadá. Este documen-
to recomendou, por exemplo, a criação de ambientes sau-
dáveis  e  a  reorientação  dos serviços de saúde.  Qual  o 
nome deste documento?

(A) Relatório de Alma-Ata.

(B) Carta de Ottawa.

(C) Relatório Lalonde.

(D) Declaração de Jakarta.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ingestão excessiva de flúor durante o período de forma-
ção dos dentes pode provocar o aparecimento de man-
chas observadas após sua erupção. Qual o nome dado a 
essas manchas?

(A) Anquilose.

(B) Fluorose.

(C) Cárie.

(D) Hiperplasia.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os estudos  do  último  levantamento  epidemiológico  sobre 
saúde bucal do Ministério da Saúde (2010) trouxeram resul-
tados mais positivos sobre as condições de saúde da popula-
ção brasileira. Por exemplo, o índice CPO-D médio de crian-
ças de 12 anos foi de 2,1. O que significa a sigla CPO-D?

(A) Dentes com periodontite.

(B) Dentes comprometidos a serem extraídos.

(C) Dentes cariados, perdidos e obturados.

(D) Superfícies cariadas, perdidas e obturadas.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O modelo de explicação do processo saúde-doença pro-
posto por Leavell e Clark (1976) considera a possibilidade 
de diferentes níveis de prevenção das doenças. Em qual 
prevenção  está  enquadrada  a  estratégia  de  fluoretação 
das águas?

(A) Prevenção primária.

(B) Prevenção secundária.

(C) Prevenção terciária.

(D) Prevenção quartenária.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As moldagens são etapas clínicas necessárias em diferen-
tes especialidades odontológicas, como, por exemplo, em 
Prótese, Dentística ou Ortodontia. Na confecção de uma 
prótese  fixa,  que  material  de  moldagem  pode  ser 
utilizado?

(A) Hidróxido de cálcio.

(B) Ionômero de vidro.

(C) Gesso.

(D) Silicona.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um atendimento odontológico, o cirurgião-dentista in-
forma ao paciente que irá fazer um preparo cavitário no 
dente 14. O dente 14 corresponde ao

(A) 1º molar superior direito decíduo.

(B) 1º molar superior direito permanente.

(C) 1º pré-molar superior direito permanente.

(D) 2º pré-molar superior direito permanente.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente de 18 anos chega ao consultório com queixa 
principal de “dor de dente no siso”. Após exame clínico e 
radiográfico, verificou-se que havia indicação para a exo-
dontia do terceiro molar inferior direito. Qual é a numera-
ção correspondente a este dente? 

(A) 18

(B) 38

(C) 48

(D) 58

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Objetivando reduzir o processo de contaminação e os ris-
cos biológicos durante o atendimento, a equipe odontológi-
ca deve fazer uso de avental, gorro, óculos de proteção, 
máscara, sapatos e luvas. Qual o nome dado a este con-
junto de artefatos?

(A) Uniforme clínico.

(B) Equipamento de proteção individual (EPI).

(C) Barreiras de proteção.

(D) Campo clínico-cirúrgico.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No mercado odontológico, são encontrados diferentes ti-
pos de luvas. O uso das luvas deve estar de acordo com a 
atividade a ser exercida pela equipe odontológica. Qual é 
o tipo de luva indicado nos procedimentos de limpeza e 
desinfecção de instrumental contaminado?

(A) Luvas de látex não esterilizadas.

(B) Luvas de látex esterilizadas.

(C) Luvas de borracha ou “látex grossa”.

(D) Luvas de vinil ou “sobreluvas”.
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para o processamento dos filmes ou películas radiográfi-
cas são necessários fatores, como instalação adequada, 
soluções de qualidade e métodos de revelação padroniza-
dos. A solução necessária e essencial para revelação des-
tes filmes, além do revelador, é

(A) a solução fisiológica.

(B) o fixador.

(C) o álcool 70º.

(D) o detergente enzimático.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A equipe de saúde bucal deve estar adequadamente para-
mentada. Como proteção das roupas, no intuito de impedir 
o transporte e a disseminação de micro-organismos para 
outros lugares e pessoas, é indispensável o uso de aven-
tal. Assim, quais devem ser as características do avental?

(A) Longo,  colarinho alto,  mangas compridas e mínima 
porosidade.  

(B) Curto ou longo, colarinho alto, mangas curtas e míni-
ma porosidade.

(C) Longo, sem colarinho, mangas compridas e alta poro-
sidade.

(D) Curto, sem colarinho, mangas curtas e mínima poro-
sidade.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente que está com dor de dente chega ao consul-
tório odontológico e, após os exames necessários, inicia-
se o tratamento endodôntico. Para tanto, o CD solicita ao 
ASB uma solução  para  irrigar  os  canais  radiculares  do 
dente. Qual solução irrigadora o CD deverá utilizar?

(A) Formocresol.

(B) Detergente enzimático.

(C) Ácido fosfórico.

(D) Hipoclorito de sódio.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma criança de sete anos vai  ao dentista pela primeira 
vez. Durante o preenchimento do odontograma, o CD soli-
cita a marcação de cárie na face oclusal do dente 85. A 
qual dente ele se refere?

(A) 1º molar inferior direito permanente.

(B) 1º molar inferior direito decíduo.

(C) 2º molar inferior direito decíduo.

(D) 2º molar inferior esquerdo decíduo.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Após haver ocorrido a etapa de seleção de moldeiras, o 
CD solicita a manipulação de alginato para o procedimento 
de  moldagem.  O  tempo  de  espatulação  deste  material 
deve ser de, aproximadamente,

(A) 15 segundos.

(B) 1 minuto.

(C) 3 minutos.

(D) 5 minutos.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma primeira consulta odontológica, o CD solicita que 
o  ASB separe  o  instrumental  clínico  necessário  para  o 
exame clínico do paciente. Os instrumentais a serem colo-
cados na bandeja são:

(A) sonda exploradora, espelho e pinça clínica.

(B) cureta de dentina, espelho e pinça clínica.

(C) sonda exploradora, alavanca e espelho.

(D) espelho, espátula n. 24 e cureta de dentina.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante uma cirurgia, o CD solicita ao ASB o fórceps “chi-
fre de touro”, conhecido também como “chifre de boi”, para 
a exodontia de um molar inferior. Qual a numeração deste 
fórceps?

(A) 150

(B) 18R

(C)  18L

(D)    16

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a manipulação do cimento de fosfato de zinco, são 
colocados sobre a placa de vidro o pó e o líquido. O líqui-
do não deve ser dispensado na placa até o momento do 
início da manipulação devido à perda de

(A) água por evaporação. 

(B) óxido de magnésio.

(C) óxido de zinco.

(D) fosfato e flúor.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A cárie dentária é uma doença infecciosa, que leva à des-
truição localizada dos tecidos duros dos dentes, pela ação 
dos ácidos produzidos pelas bactérias da placa. Qual o mi-
cro-organismo que desempenha um papel ativo no desen-
volvimento da cárie?

(A) Estreptococos do grupo mutans.

(B) Estreptococos do grupo faecalis.

(C) Estreptococos do grupo brasiliensis.

(D) Estafilococos do grupo mutans.
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O flúor tem efeito anticárie por meio da aplicação tópica 
sobre as superfícies dentárias e pode ser aplicado de dife-
rentes  formas.  No  consultório,  o  cirurgião-dentista  pode 
aplicar, utilizando moldeiras, o flúor na forma de 

(A) verniz.

(B) gel.

(C) solução aquosa.

(D) creme dental.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para proteção do complexo dentinopulpar, em uma cavida-
de profunda, o cirurgião-dentista solicita ao ASB a manipu-
lação do cimento de hidróxido de cálcio. Essa manipula-
ção deve ser realizada por 5 a 10 segundos. A mistura de-
verá ter

(A) cor uniforme, com veios de uma das pastas.

(B) veios amarronzados, predominando a pasta catalisa-
dora.

(C) veios brancos, predominando a pasta base.

(D) cor uniforme, sem veios de uma das pastas.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Ministério da Saúde (2000) adverte que os objetos per-
furocortantes, como agulhas de anestesia e sutura, lâmi-
nas de bisturi,  limas e similares, devem ser descartados 
imediatamente após o uso, em recipiente apropriado. O re-
cipiente ou embalagem de escolha para o descarte imedi-
ato deve ser

(A) rígido, com tampa e estanque (bem vedado).

(B) saco plástico branco leitoso.

(C) saco plástico, com símbolo de artigo infectante.

(D) saco plástico, descartável em lixeira comum.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No ambiente do consultório odontológico, diferentes áreas 
podem ser contaminadas. Estas áreas podem ser dividi-
das, de acordo com o nível de contaminação, em: área crí-
tica,  área  semicrítica  e  área  não  crítica.  É  considerada 
como área crítica

(A) o aparelho de raios-X.

(B) o refletor.

(C) o interruptor da cadeira odontológica.

(D) o equipo.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na odontologia, a liga de amálgama é misturada pelo ci-
rurgião-dentista ou sua equipe auxiliar, e o procedimento é 
tecnicamente chamado de trituração. Qual o componente 
que deve ser misturado ao pó da liga de amálgama para 
produzir o amálgama dental?

(A) Prata.

(B) Mercúrio.

(C) Zinco.

(D) Paládio.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A luz emitida pelo fotopolimerizador pode causar injúria à 
retina, caso se olhe diretamente para o feixe de luz. Para 
evitar tais injúrias, o cirurgião-dentista e o auxiliar devem 
usar um

(A) fotopolimerizador de luz halógena e com fibra ótica.

(B) protetor ocular (óculos ou raquete) que filtre a luz.

(C) equipamento portátil com feixe concentrado.

(D) fotopolimezador com ponteiras acrílicas.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A cárie é caracterizada como uma doença multifatorial. Na 
figura a seguir, os quatro círculos representam os parâme-
tros envolvidos no processo de cárie. Todos os fatores de-
vem agir concomitantemente para a cárie ocorrer. 

Adaptado de: Fejerskov; Kidd (2005).

Na figura, o círculo indicado pela interrogação (?) corres-
ponde a

(A) escovação dentária.

(B) flúor.

(C) micro-organismos.

(D) dieta cariogênica.
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▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um atendimento odontológico de uma criança, o cirur-
gião-dentista necessita utilizar o isolamento absoluto (len-
çol de borracha, arco e grampo). Na seleção do grampo, o 
cirurgião-dentista solicita que o ASB amarre um fio dental 
no grampo. Essa medida objetiva

(A) dar mais estabilidade ao grampo.

(B) dar mais estabilidade ao arco.

(C) evitar a deglutição ou aspiração do grampo.

(D) facilitar a técnica restauradora.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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